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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01/2019- COLEGIADO DO CURSO DE 
TEATRO/LICENCIATURA,  DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019  

Estabelece as Normas de Trabalho de Conclusão de Curso — TCC, em Teatro 
Licenciatura da Ufal. 

O Colegiado do Curso de Teatro Licenciatura da Ufal, no uso de suas atribuições 
homologa, em 12 de dezembro de 2019, esta Instrução Normativa, e revoga a 
Instrução Normativa n. 01/2018.  

 

CONSIDERANDO O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE TEATRO 
LICENCIATURA RESOLVE:  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1- O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - é um componente curricular 
obrigatório, previsto no Projeto Pedagógico do Curso. Possui carga horária de 146 
horas/aula (Matriz 2006) e 120 horas (Matriz 2014) 40 horas (Matriz 2019) e é 
previsto na Resolução n. 25\2005- CEPE.  

2- O TCC deverá contemplar as especificidades de Teatro Licenciatura;  

3- O TCC, quando transitar pela inter, multi, transdisciplinaridade da área, 
deve respeitar o enfoque nas especificidades do curso.  

4-  O TCC é de caráter acadêmico científico e será apresentado sob forma de 
Monografia ou Artigo Científico desenvolvidos individualmente.  

5- O(a) aluno(a) deverá cadastrar, junto à coordenação do curso, o TCC e 
respectivo/a orientador/a  até o primeiro mês do semestre subsequente, após a 
conclusão do anteprojeto na disciplina Pesquisa Educacional em Teatro (Matriz 
2014) e Elaboração de Projeto de Pesquisa (Matriz 2019), ofertada no sexto 
período). O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser finalizado no 8º período. 



Caso haja necessidade de prorrogação, o/a aluno/a deverá justificar, por escrito, a 
necessidade e anexar cronograma de finalização de trabalho, observando a 
legislação vigente. 

Parágrafo único: Os casos omissos serão levados ao Colegiado do Curso pela 
coordenação de TCC. 

6- O(a) aluno(a) que não entregar a Monografia ou Artigo Científico ou não se 
apresentar para a sua defesa oral, sem motivo justificado, será automaticamente 
reprovado (a) no TCC, podendo apresentá-los em qualquer período do ano letivo 
seguinte, de acordo com o calendário acadêmico;  

7- A nota deverá ser cadastrada no sistema acadêmico após o(a) aluno(a) ter 
entregue as cópias da Monografia ou Artigo Científico, devidamente corrigidas 
após a apresentação, sendo 1 (uma) cópia impressa para a Coordenação do Curso e 
uma cópia em mídias digitais (CD ou DVD), acondicionada em capas protetoras de 
plástico flexível, para inserção no Repositório Institucional da Ufal/RIUFAL 
(Memo. Circular n. 002/2018-SIBI/Ufal);  

 

DA ORIENTAÇÃO DE TCC: 

8- O TCC será orientado por professores(as) efetivos(as) ou substitutos(as) 
vinculados ao Curso de Teatro Licenciatura com titulação mínima de mestre; 

9- Caso o TCC transite pela inter, multi, transdisciplinaridade da área, o aluno 
(a), em comum acordo com seu(sua) orientar(a), poderá recorrer à co-orientação. 
O(a) co-orientador(a) deverá ter titulação mínima de mestre e fica vedada sua 
participação na banca avaliadora. 

10- O(a) aluno(a) deverá identificar seu(sua) orientador(a) até o final do 
primeiro  mês do 7º período, caso tenha cursado e sido aprovado nas disciplinas 
Pesquisa Educacional em Teatro (Matriz 2014) ou Elaboração de Projeto de 
Pesquisa (Matriz 2019). O(a) aluno(a) que não conseguir orientador(a), deverá 
solicitar, obrigatoriamente, à coordenação de TCC a indicação de orientador(a), 
ficando estabelecido que nenhum(a) aluno(a) deverá concluir o 7º período sem 
projeto de TCC e orientador(a) cadastrados no sistema acadêmico.  

Parágrafo único: Os casos omissos serão levados ao Colegiado do Curso pela 
coordenação de TCC. 

11- Cada professor(a) orientador(a) deverá orientar no máximo até 5 (cinco) 
TCCs simultaneamente.  

Parágrafo único: os casos excepcionais serão decididos no Colegiado do Curso.  

 

DAS COMPETÊNCIAS DO(A) PROFESSOR(A) COORDENADOR(A) DO TCC:  



12- O/a coordenador/a de TCC será escolhido pelo colegiado do Curso e terá 
um mandato de dois anos, renovado pelo Colegiado do Curso quantas vezes 
este julgar necessário.  

13- É atribuição do(a) coordenador (a) de TCC zelar pelo cumprimento do 
presente documento;  

14-  Divulgar junto aos discentes a relação dos(as) professores(as) efetivos(as) 
e substitutos(as) do Curso de Teatro, suas titulações e linhas de pesquisa;  

15- Entregar ao(à) Discente o Termo de Compromisso.  

16- Encaminhar ao Colegiado de Curso as possíveis propostas de mudança de 
Professor(a) Orientador(a), solicitada pelo(a) discente orientando(a), no 
decorrer dos 7º e 8º semestres; 

17- Encaminhar ao Colegiado de Curso as possíveis propostas de mudança de 
Professor(a) Orientador(a), devido à ausência ou qualquer forma de 
desligamento do(a) mesmo(a); 

18- Encaminhar ao(à) professor(a) orientador(a) formulário de 
acompanhamento de orientação de TCC; 

19- Disponibilizar aos(às) professores(as) orientadores(as) modelo de ata e 
declaração de banca; 

20- Publicar calendário de defesa de TCC;  

19- Convocar e dirigir reuniões com Professores(as) Orientadores(as); 

20- Convocar e dirigir reuniões com orientandos/as; 

21- Propor pautas referentes ao tema às reuniões de Colegiado do Curso e/ou 
de NDE- Núcleo Docente Estruturante; 

22- Divulgar os horários disponíveis para orientação de cada professor/a 
orientador/a no início de cada semestre; 

23- Divulgar as etapas do Calendário do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC:  

I- Na disciplina Pesquisa Educacional em Teatro (Matriz 2014) ou Elaboração 
de Projeto de Pesquisa (matriz 2019), 6º período, o(a) aluno(a) orientando(a) 
desenvolverá seu Projeto de TCC e escolherá o(a) orientador(a), de acordo com o 
objeto de sua pesquisa;  

II- O(a) aluno orientando(a) deverá apresentar o Projeto de TCC e o Termo de 
Compromisso ao seu(sua) orientador(a); 

III- O(a) aluno(a) orientando(a) deverá devolver uma cópia do Projeto de TCC 
ao(à) Coordenador(a) de TCC, bem como o Termo de Compromisso devidamente 
assinado por orientando(a) e orientador(a), no início do 7º período; sendo os casos 



omissos avaliados pelo Colegiado do Curso, garantindo que o/a discente não 
conclua o sétimo período sem orientador/a. 

IV- O(a) aluno(a) orientando(a) deverá desenvolver o TCC, no caso de 
Monografia, em no mínimo 30 páginas de elementos textuais,  da Introdução até a 
Conclusão; e, no caso de Artigo Científico, em no mínimo 15 páginas; 

V- O(a) orientando(a) terá um prazo de 15 (quinze) dias antes da defesa para a 
entrega dos exemplares da Monografia para a Banca Examinadora;  

VI- O(a) orientador(a) terá um prazo de 15 (quinze) dias antes da defesa para 
informar para a coordenação de TCC: autor(a), título, data de defesa e constituição 
da Banca Examinadora, que será composta pelo(a) Professor(a) Orientador(a) e 
por mais 2 (dois) membros, sendo um, obrigatoriamente, do curso de Teatro 
Licenciatura.  

VII- O(a) aluno(a) terá um prazo de 30 (trinta) dias para reformulação da 
monografia, caso necessário, indicada pela banca examinadora e acatado pelo(a) 
orientador(a); 

VIII- O professor(a) orientador(a) só solicitará a inserção da nota após a entrega 
da versão final do TCC.  

 

DAS COMPETÊNCIAS DO (A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A):  

24- Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas pelo 
Coordenador(a) de TCC; 

25- Avaliar o Projeto de pretensos(as) orientandos(as), sugerindo ou não 
ajustes;  

26- Assinar e Carimbar o Termo de Compromisso;  

Parágrafo único- O/a orientador/a deverá renovar o termo de compromisso a cada 
ano, justificando a prorrogação do prazo de defesa. O/a orientador/a também 
poderá optar pela não renovação da orientação após um ano, justificando também 
a decisão. 

27- Atender seus(suas) orientandos(as) em horário previamente fixado; 
prevendo a quantidade mínima de três encontros de orientação por semestre;  

28- Registrar as orientações em formulário próprio a serem encaminhados no 
final de cada semestre à coordenação de TCC; 

29- Apresentar, ao(à) coordenador(a) de TCC, por meio de justificativa, o 
desligamento de orientando(a), até a última reunião do 7º semestre;  

30- Verificar as 30 páginas mínimas de elementos textuais exigidas para a 
Monografia e as 15 páginas mínimas no caso de Artigo Científico;  



31- Contatar a banca examinadora que será composta por 2 (dois/duas) 
Professores(as) Examinadores(as), dos quais um(a) deles(as) deverá ser do 
quadro Docente do Curso de Teatro Licenciatura; 

32- Informar ao coordenador de TCC as datas, horários e locais de defesa de 
TCC, além da composição da banca e tema de pesquisa, com, no mínimo 15 
(quinze) dias de antecedência; 

33- Informar aos dois membros da banca o dia, hora e local da defesa da 
Monografia.  

34- Entregar ao discente cópia da ATA de Apresentação do TCC, que será 
anexada à versão final da Monografia. 

35- Receber do(a) orientando (a), 1 (uma) cópia da versão final da Monografia, 
obedecendo as Normas da ABNT e Padrão Ufal de Normalização, encadernada em 
capa dura de cor azul escuro com letras prateadas e uma cópia em mídias digitais 
(CD ou DVD), acondicionada em capas protetoras de plástico flexível, para inserção 
no Repositório Institucional da Ufal/RIUFAL. 

36- Encaminhar ao (à) Coordenador(a) do TCC 1 (uma) cópia em Capa dura azul 
escura e letras prateadas da Monografia para acervo do curso. 

37- Se certificar de que a nota será inserida no sistema Acadêmico só após a 
entrega da versão final de TCC. 

 

DAS COMPETÊNCIAS DO(A)  ALUNO(A) ORIENTANDO(A): 

38- Escolher o(a) Professor(a) Orientador(a) conforme Linha de Pesquisa e 
formalizar o convite com o Termo de Compromisso entregue pelo(a) 
Coordenador(a) do TCC no 6º semestre; 

Parágrafo único- O/a discente poderá solicitar a substituição do orientador/a 
mediante apresentação de formulário de justificativa. O pedido será levado ao 
Colegiado do Curso, ficando com a Coordenação de TCC a responsabilidade de 
informar ao/à discente a decisão tomada.  

39- Apresentar, ao(à) Professor(a) Orientador(a) pretendido o Pré-Projeto de 
TCC contendo os seguintes itens: 

I— Capa 

II — Tema 

III — Delimitação de tema; 

IV —Introdução; 

V — Justificativa; 



VI —Revisão de literatura; 

VII — Objetivos: Geral e Específicos; 

VIII — Metodologia 

IX — Cronograma; 

X —Referências Bibliográficas 

XI- Anexos (caso necessário) 

  

40- Entregar ao(à) Coordenador(a) de TCC uma cópia do Pré-Projeto de TCC e o 
Termo de Compromisso assinado  pelo(a) Professor(a) Orientador(a) e pelo(a) 
discente, nas primeiras semanas do 7º período; sendo os casos omissos avaliados 
pelo Colegiado do Curso, garantindo que o/a discente não conclua o sétimo 
período sem orientador/a. 

41- Participar de todas as reuniões e atividades convocadas pelo(a) 
professor(a) orientador(a); 

42- Apresentar relatório de atividades ao(à) orientador(a) de TCC contendo: 
atividades de pesquisa desenvolvidas (participação de congressos, seminários, 
apresentações artísticas, apresentações de TCC), bem como cronograma de 
desenvolvimento de seu Projeto de TCC, ao final de cada semestre; 

43- Entregar ao(à) orientador(a) de TCC três cópias encadernadas do seu 
Trabalho de Conclusão de Curso no prazo mínimo de 20 (vinte) dias antes da 
defesa, para serem distribuídas entre a Banca Examinadora; 

44- Comparecer em dia, horário e local determinado pelo(a) Orientador(a) de 
TCC, para apresentar e defender sua Monografia perante a Banca Examinadora. 

45- Entregar ao(à) Professor(a) Orientador(a) 1 (uma) cópia da versão final da 
Monografia, obedecendo as Normas da ABNT e Padrão Ufal de Normalização, 
encadernada em capa dura de cor azul escuro com letras prateadas e uma cópia em 
mídias digitais (CD ou DVD), acondicionada em capas protetoras de plástico 
flexível, para inserção no Repositório Institucional da Ufal/RIUFAL. 

46- Depositar a versão final da Monografia, com as correções sugeridas pela 
banca (caso necessário) até o prazo de 30 (trinta) dias depois da defesa. 

 

DAS COMPETÊNCIAS DA BANCA DE AVALIAÇÃO DE TCC: 

47-  Receber do(a) Professor(a) Orientador(a) a cópias da Monografia, com, no 
mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da banca de defesa; 



48- Avaliar os Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC considerando os 
seguintes aspectos: 

I-Escolha do Tema (Significado, Relevância e Aderência ao curso); 

II -Desenvolvimento do Tema; 

III - Redação; 

IV -Estrutura e Apresentação do Trabalho; 

V- Referências Bibliográficas.  

49- Estar presente no local da apresentação pública da monografia no horário 
estipulado pelo(a) Professor(a) Orientador(a); 

50-  Levar em consideração, no seu julgamento, o texto escrito, a exposição oral 
e a defesa do(a) aluno(a) durante a arguição e os esclarecimentos finais; 

51- Ler e analisar para tecer considerações, arguir o(a) aluno(a) e fornecer 
parecer com as seguintes notas: 

I — Nota de 7,0 a 10,0 (sete inteiros a dez inteiros) para aceitação da Monografia, 
condicionada ou não a correções; 

II — Nota abaixo de 7,0 (sete inteiros) para não aceitação da Monografia; 

52-  Sugerir, por maioria dos membros, a reformulação e/ou ajuste da 
Monografia;  

53-  A Avaliação final da Banca Examinadora deve ser registrada na ATA 
anexada à versão final do TCC, seguindo o Padrão Ufal de Normalização. 

 

DOS PROCEDIMENTOS DA BANCA EXAMINADORA, DO ORIENTADOR E DO 
ORIENTANDO NA DEFESA PÚBLICA: 

54-  A sessão será presidida pelo(a) Professor(a) Orientador(a); 

55-  A sessão será registrada em ATA pelo Professor(a) Orientador(a);  

56- Na defesa de sua Monografia o(a) aluno(a) disporá de até 20 (vinte 
minutos) para apresentação; 

57- Cada membro da Banca Examinadora disporá de 20 (vinte minutos) para 
fazer suas arguições e comentários; 

58- O(a) aluno(a) usará 10(dez) minutos, após a arguição de cada membro da 
Banca Examinadora para responder questões não esclarecidas; 



59- O resultado será proclamado pela Banca Examinadora após as respostas e 
esclarecimentos do(a) aluno(a);  

60- Em caso de reprovação fica estabelecido o critério do(a) aluno(a) continuar 
ou não com o mesmo Tema da Monografia e com o(a) mesmo(a) Professor(a) 
Orientador(a); 

61- Caso seja reprovado(a), o(a) aluno(a) que tenha completado a Carga 
Horária Fixa e a Carga Horária Eletiva deverá solicitar sua matrícula vínculo em 
TCC à coordenação do curso no período de ajuste de matrículas. 

 

DAS COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO LICENCIATURA: 

62- Interpretar os dispositivos desse regulamento; 

63- Aprovar ou não alterações nesse regulamento; 

64- Aprovar mudanças de orientadores(as) e orientandos(as); 

65- Atender as convocações de reunião proposta pelo Coordenador de TCC;  

 

 

 

Maceió, 12 de dezembro de 2019 

 

Membros do Colegiado do Curso de Teatro Licenciatura 


